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2019/2020

Ciclo formativo  CS-XAT1

Código da
familia
profesiona
l

Familia
profesional

Código  do
ciclo
formativo

Ciclo formativo Grao Réxime

506 Hostelaría e
Turismo

CS-HOT01 Xestión de Aloxamentos
Turísticos

Sup Ordinario

Código
MP/UF

Nome Curso Sesión
s
semana
is

Horas
anuai
s

Sesións
anuais
 

MP0173 Marketing Turístico  1ª 5 160 160

Profesorado  asignado
ao módulo

Rosalía Carril González-Barros

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles 

Os  mínimos  para  acadar  a  avaliación  positiva  no  presente  módulo  Marketing  Turístico
evidencian a consecución de todos os  resultados de aprendizaxe vistos ata o 13 de marzo
de 2020, dun xeito equilibrado e cun grao de participación activa nos traballos e actividades a
desenvolver. Asemade o alumno/a deberá participar regularmente nas actividades programadas.

O conxunto de mínimos esixibles son os criterios de avaliación expresados en cada unidade
didáctica como mínimos e, para acadar a avaliación positiva, o alumnado terá que obter, na súa
avaliación, polo menos, o 50% da valoración máxima outorgada a dito criterio.

Estes mínimos serán a referencia para configurar as probas de recuperación das partes non
superadas, así como as probas de avaliación extraordinaria de Xuño.

Os mínimos para este módulo, deberán acadar os logros anunciados nos criterios de avaliación
mínimos para cada unidade didáctica desenvolvida ao longo do curso académico ata o 13 de
marzo de 2020, empregando os instrumentos de avaliación descritos na presente programación:
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN

UD1 - Marketing turístico e actividade turística. 

CA1.1 - Analizouse o concepto do márketing e os seus elementos fundamentais.

CA1.2 - Diferenciáronse as etapas e a evolución do márketing.
CA1.3 - Valorouse a importancia dos instrumentos do márketing.

CA1.4 - Definíronse os factores e os criterios eficaces para orientar o márketing cara ás persoas 
consumidoras.
CA1.5 - Analizáronse as tendencias do márketing en turismo.

CA1.6 - Xustificouse a importancia do márketing no sector turístico.

CA1.7 - Diferenciáronse as peculiaridades do márketing de servizos en xeral das propias do márketing 
turístico.

CA1.8 - Describíronse os conceptos, as definicións e os instrumentos básicos do márketing turístico.

CA1.9 - Comparáronse as estruturas e os enfoques de dirección de márketing.

CA1.10 - Identificouse a necesidade de márketing na función comercial da empresa turística.

UD2 - A segmentación de mercados turísticos.
CA2.1 - Conceptualizouse e clasificouse a segmentación de mercado.

CA2.2 - Analizáronse as variables de segmentación máis utilizadas en turismo.

CA2.3 - Definíronse os requisitos para que a segmentación sexa efectiva.

CA2.4 - Recoñeceuse a importancia da segmentación para o deseño da estratexia comercial das 
empresas turísticas.

CA2.5 - Identificáronse e valoráronse os segmentos de mercado e o seu atractivo en función do produto 
ou do servizo.

CA2.6 - Definíronse as estratexias de cobertura de segmentos de mercado.

CA2.7 - Identificouse o posicionamento do produto no mercado.

CA2.8 - Valoráronse os instrumentos comerciais e a súa compatibilidade cos segmentos de mercado.

UD3 - O produto/servizo turístico.
CA3.1 - Identificáronse os elementos do márketing mix.

CA3.2 - Identificáronse as etapas do ciclo de vida dun produto e a súa relación coa toma de decisións 
estratéxicas.
CA3.3 - Analizáronse os elementos e os niveis do produto, así como a aplicación dun sistema de 
servución.

CA3.4 - Caracterizáronse as políticas de marcas no sector turístico e valorouse a importancia de 
diferenciar o produto.

UD4 - O prezo nos servizos turísticos.
CA3.5 - Valorouse a importancia do prezo e os seus condicionantes como instrumento comercial nas 
empresas turísticas.

CA3.6 - Calculáronse os prezos mediante a fixación de métodos de prezos idóneos para o sector turístico.

UD5 - A distribución comercial no sector turistico.
CA3.7 - Identificáronse as canles de distribución e de comercialización directa e indirecta no sector 
turístico.
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CA3.8 - Recoñeceuse a importancia dos sistemas de distribución global e o seu impacto na industria 
turística.

UD6 - A comunicación comercial no sector turístico.
CA3.9 - Recoñeceuse a importancia da publicidade, das relacións públicas, da promoción de vendas e do 
merchandising no sector turístico.

CA3.10 - Valorouse a función das feiras turísticas e doutros encontros profesionais como instrumentos de 
márketing, e estableceuse a diferenza con outras estratexias promocionais.

 O 9 de marzo iniciouse a UD 7 ¨As novas tecnoloxías aplicadas ao marketing¨, da que se impartiran 5
sesións dun total das 12 que tiña asignadas esta unidade didáctica. 

O último día lectivo presencial foi o 13 de marzo, polo tanto, os contidos das unidades UD7 (As novas
tecnoloxías  aplicadas ao Marketing),  UD8 (Plan de  Marketing), UD9 (O consumidor/usuario  do sector
turístico) e UD10 (O movemento consumerista)  non serán tidos en conta para a avaliación do módulo, no
presente curso 2019-2020. 

Estes mínimos serán a referencia para configurar as probas de recuperación das partes non superadas,
así como as probas de avaliación extraordinaria do alumnado con perda de avaliación continua (PD) e
guiarán o procedemento de avaliación ordinaria do módulo. 

Ao longo de todo o módulo levouse a cabo un proceso de avaliación continua e integral do alumnando que
proporcionou información sobre a marcha da aprendizaxe, este seguimento fíxose diariamente tanto de
xeito  individualizado  como  nas  relacións  interpersoais  e  traballo  en  grupo  segundo  os  criterios  de
avaliación contidos nas distintas unidades didácticas.

Para aqueles alumnos que teñan superadas a primeira e segunda avaliación e polo tanto acadados con
avaliación positiva os resultados de aprendizaxe traballados no dito período, se avanzarán contidos da
terceira  avaliación  con  actividades  novas  mediante  clases  virtuáis  que  consisten  en  ampliación  dos
contidos imprescindibles deste módulo, tendo en conta que a terceira avaliación de Marketing Turístico
contén a parte máis importante do módulo. A proba diagnóstica deste trimestre será so para mellorar baixo
a condición de que únicamente serán tidas en conta sempre que lle sexa favorable, non podendo ir en
detrimento  da  cualificación  xa  acadada  ou  a  que  lle  correspondería  acadar  co  propio  proceso  de
recuperación. 

As ferramentas de avaliación serán probas escritas en función da materia a avaliar poderán ser de diverso
tipo.  test,  preguntas  breves,  casos  prácticos...,  e  todos  aqueles  aspectos  conceptuais  recollidos  nos
criterios de avaliación do módulo. No caso de ter varias probas será a media aritmética das notas obtidas
a que nos dará a cualificación final neste apartado. En todo caso a cualificación, de cada unha das probas,
deberá ser igual  ou superior  a 5.  Suporán un 80 % da cualificación final  do módulo. As actividades,
traballos, casos  prácticos  e exercicios  individuais  e/ou en grupo servirán para avaliar  procedementos;
Traballos individuais e grupais nos que se valora a estrutura e dominio de contidos, dinámica de traballo,
exposición (se é o caso) e utilización de recursos, habilidades e destrezas, e todos aqueles aspectos
procedementais recollidos nos criterios de avaliación do módulo que suporán un 10 % da cualificación do
módulo.  Formarán  parte  da  cualificación  ademais  a  presentación  e  o  interese/traballo  en  equipo
Valorarase a puntualidade, á asistencia ás clases, unha actitude de respecto tanto de cara ao profesorado
coma  os  compañeiros/as,  receptividade,  así  como  a  iniciativa,  o  interese  que  será  outro  10%  da
cualificación.
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3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas

Para  a  recuperación  das  partes  non  superadas  polo  alumnado,  revisada  a  presente
programación e comprobados os RA e CA non superados polo alumnado, e unha vez emitidos
os resultados da segunda avaliación ordinaria do presente curso académico 2019-2020, fíxanse
as actividades de recuperación e probas correspondentes para cada alumno/a da 3ª avaliación. 

3.1 Actividades de recuperación

As actividades de recuperación do alumnado que non superara positivamente os resultados de  
aprendizaxe  de  algunha das dúas  primeiras avaliacións  do  curso 2019/2020  ou que non  se  
presentara a algunha de ellas, poderá recuperar mediante tarefas realizadas e probas escritas con 
cualificación superior a 5 puntos.

3.2 Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de 
dereito á avaliación continua (PD)

O sistema extraordinario de avaliación para o alumnado que teña perda do dereito á avaliación
continua consistirá: ▪ 

Proba Específica 1 Os contidos teóricos serán avaliados a través dunha proba escrita, na que
habrá que resolver diferentes supostos relacionados cos R.A. (Resultados de Aprendizaxe) do
modulo do que se trata, e desenvolvidos durante o primeiro e segundo trimestre do presente
curso académico. Esta proba será de tipo test  con múltiples opcións  correctas  e puntuación
negativa nas respostas incorrectas . Esta proba poderá ser realizarada “on line” através da aula
virtual  do CIFP Compostela ou de manera presencial no centro educativo, se a situación de
emergencia sanitaria non o impide. A proba estará relacionada cos Resultados de Aprendizaxe e
Criterios correspondentes de Avaliación mínimos para acadar a avalación positiva. Esta primeira
parte teórica suporá o 60% final da nota do módulo. ▪ 

Proba Específica 2 Os contidos prácticos serán avaliados a través da resolución de diferentes
supostos prácticos relacionados cos Resultados de Aprendizaxe do modulo. A valoración de esta
proba será do 40% da nota final do módulo.

4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou 
parte do alumnado

Como medidas de reforzo e repaso mantense durante o trimestre un FORO aberto a través da
Aula Virtual do CIFP Compostela con aclaracións e resolución de dúbidas no desenvolvemento
das actividades xa descritas. 

Tamén  se  manten  dúas  veces  por  semana  unha  clase  virtual  mediante  Cisco-Webex  cos
alumnos de este primeiro curso de Xestión de Aloxamentos Turísticos. 
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5. Medidas de atención á diversidade do alumnado 
matriculado no módulo

Tal  e como se establece na lexislación vixente ORDE do  12  de  xullo de 2011  pola que se
regulan  o  desenvolvemento,  a  avaliación  e  a  acreditación  académica  do alumnado  das
ensinanzas de formación profesional inicial, no seu artigo 28: Ao comezo das actividades do
curso académico, o equipo docente realizou unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que
tivo por  obxecto coñecer  as características e a formación previa de cada alumno e de cada
alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, serviu para orientar e situar o alumnado en
relación co perfil profesional correspondente. Para este módulo elaborouse durante a segunda
quincena do curso, un cuestionario de avaliación inicial (sobre coñecementos previos, intereses
e motivacións do noso alumnado) que se complementou cos datos proporcionados polo titor/a e
datos  de  información  de  matrícula.  Detectáronse  necesidades  especiais  de  atención  ao
alumnado matriculado neste módulo, polo que se acordou que as probas conceptuais se fixeran
preferentemente tipo TEST de preguntas con respostas alternativas, para facilitarlle ao alumnado
a identificación e resolución do cuestionario dun xeito mais doado e igualmente eficiente. Tamén
se tivo en conta o tempo de exección do cuestionario, asinándolle o suficiente sen límite. Este
tipo de proba e medida, será a Proba Específica 2, prevista para a 3ª avaliación. 

Santiago de Compostela, 14 de maio de 2020 

Asdo: Rosalía Carril González-Barros
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